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1. Introdução 

 

A RNP, mediante Contrato de Gestão estabelecido com o MCT, é constantemente avaliada através de 
um conjunto de indicadores. Dois desses indicadores são diretamente ligados à qualidade dos serviços 
ofertados pelo backbone nacional, rede Ipê. São eles: 
 

 Indicador 5: Índice de qualidade da rede; 

 Indicador 6: Disponibilidade média da rede. 
 
O presente relatório apresenta os resultados obtidos para os indicadores 5 e 6 no período de 1 a 31 de 
maio de 2008. 
 
 

2. Metodologia de medição e cálculo dos indicadores 

 

2.1. Indicador 5 

 
O indicador 5, que denominaremos PT, é dado pela seguinte fórmula: 
 
PT = (5500/RMédio) + 10*(6-PPerda) 
 
onde: RMédio é o retardo médio medido e PPerda é a perda média percentual medida no backbone. 
 
As medidas de RMédio e PPerda são realizadas através das 27 máquinas de serviço, uma em cada PoP da 
RNP. Cada máquina de serviços envia pacotes de teste ICMP para todas as demais, gerando uma 
grande matriz 27x27 de medições. Os pacotes de teste são enviados em intervalos randômicos de 
distribuição exponencial. Os valores de RMédio e PPerda são calculados como a média aritmética das 
medianas obtidas em todas as máquinas de serviço.  
 
O valor de PT também pode ser expresso através da grandeza dual à PPerda, denominada Porcentagem 
de Sucesso na Entrega de Pacotes (PSEP). O valor de PSEP é dado por PSEP = 100 - PPerda e, neste 
caso, podemos expressar o valor do indicador 5 como: 
 
PT = (5500/RMédio) + 10*(PSEP - 94) 
 
Os valores de PPerda ou PSEP serão usados no decorrer do texto conforme conveniência na 
apresentação dos resultados. 
 

2.2. Indicador 6 

 
Este indicador é medido através de uma ferramenta desenvolvida pelo próprio CEO, onde uma máquina 
central envia pacotes de teste para os roteadores de backbone nos PoPs. Caso haja resposta aos 
pacotes de teste, o PoP é considerado disponível. O total percentual de pacotes respondidos compõe o 
indicador no período de avaliação. 
 
 

3. Avaliação dos indicadores no período de 1 a 31/05/2008 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e 
Retardo) 

Igual ou superior a 
100 pontos 

116,67 pontos 

6 Disponibilidade da rede Igual ou superior a 
99,70% 

99,878 % 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 

 
No mês de maio, o indicador 5 voltou a atingir a meta, conseguindo, inclusive, o melhor valor desde 
agosto de 2006. Isto mostra o quão é importante investimentos na contratação de enlaces para 
interconexão dos PoPs antes de atingirem a saturação e conseqüente existência de retardo e perda.  
 
Há expectativa do indicador 5 ficar um pouco melhor no próximo mês, principalmente porque o PoP-AM 
que detêm atualmente os maiores valores de RTT e perda média não recebeu ainda sua atualização de 
enlace, embora que proporcionalmente será a mais tímida, um aumento de apenas 25%. 
 
 

 

Figura 1: Evolução do indicador 5 

 
O indicador 5, como já mostrado anteriormente, é composto por PSEP e RTT. No mês corrente, os dois 
componentes deste indicador novamente contribuíram para melhorá-lo. Muitas das ativações dos 
circuitos de backbone ocorridas em abril, principalmente as que aconteceram da metade pro final do 
mês, somente mostraram o verdadeiro impacto no indicador em maio. Aliado a isso, houve mais três 
ativações, podendo considerar de fato a contribuição de apenas duas, a do PoP-MA e a do PoP-ES. 
Esses PoPs passam a contar com um circuito de 155 Mbps.  
 
Em maio, o PSEP elevou o indicador em 10 dos 19 pontos. Nota-se, então, um equilíbrio na contribuição 
dos dois componentes deste indicador.  
 
A figura 2 apresenta gráficos com o histórico de PSEP e RTT no backbone. O PSEP continua subindo, o 
que é o esperado que aconteça até próximo mês pelo menos. O inverso é esperado para o RTT.  
   
 

  

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
Na figura 3, é mostrado o histórico de PSEP para alguns PoPs do Norte e Nordeste, com especial 
atenção aos de TO, RO, PB e RN que, devido ao novos circuitos, contam agora com baixa perda média. 
Destaca-se o incremento deste valor no PoP-TO que teve uma diferença em relação ao me anterior na 
ordem de 11%, atingindo o terceiro melhor valor no backbone, 99,39%. Todos os PoPs, sem exceção, 
tiveram algum aumento no valor PSEP, reflexo da maneira como é realizada a medição deste indicador. 
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É suposto que, neste mês de maio, os PoPs da PB e RN já tenham atingido a um valor de PSEP que se 
devem  manter por um bom tempo. Este tempo vai ser determinado apenas pela demanda das 
instituições clientes locais. O mesmo pode-se afirmar para TO. 
 
 

   

Figura 3: Valores de PSEP para alguns PoPs do backbone 

 
Para finalizar os comentários a cerca deste indicador, temos, na figura 4, dados consolidados de todos 
os PoPs separados por PSEP e RTT. Observa-se que AM, que ainda não conta com novos enlaces, 
detem o pior PSEP, com valor bem distante dos outros PoPs. Já PB, TO e MS que tiveram seus circuitos 
ativados em abril, contam com o segundo, terceiro e quarto melhor PSEP do backbone, 
respectivamente.  
 
 

    

Figura 4: Valores de PSEP e RTT para o mês de maio de 2008 

 

3.3. Indicador 6 

 
Em maio, o indicador 6 (ver figura 5) continua cumprindo a meta estabelecida, com disponibilidade de 
99,878%, um pouco acima do mês anterior. Em três anos e meio, essa meta não foi atingida apenas por 
quatro vezes.  
 

 

Figura 5: Valores históricos do indicador 6 
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A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. Este mês foi atípico porque PoPs que 
historicamente têm boa disponibilidade não atingiram a meta e outros, como o do MA, tiveram 
disponibilidade de 100%. O PoP-GO teve uma única queda que durou mais de 5 h e o problema 
aparentemente foi resolvido com apenas um reset no equipamento da operadora dentro do PoP. Este 
tipo de acontecimento demonstra que os técnicos enviados pela operadora ou não tinham  as 
ferramentas adequadas para depurar o problema ou não possuíam conhecimento para tal.  
 
O PoP-SC, por sua vez, ficou isolado por mais de 4h30min devido a um rompimento duplo no Anel Sul 
da rede Ipê, fato não muito raro neste anel. Outro PoP que foi afetado por rompimento de fibra foi o do 
ES. Ao contar-se todos os rompimentos de fibra deste mês envolvendo enlaces do backbone, mesmo os 
que não deixaram um PoP sem conectividade, por este contar com algum tipo de redundância, este tipo 
de falha respondeu por 19 chamados abertos com as operadoras, de um total de 38, ou seja, 50%. 
  
 

 

Figura 6: Horas indisponíveis dos PoPs em maio/2008 

 
Na figura 8a, tem-se gráficos com históricos de indisponibilidade para os PoPs GO, RN e MA. É apenas 
para ilustrar o mês atípico, com o MA ficando com 100% de disponibilidade, enquanto GO e RN ficaram 
abaixo da meta. A figura 8b, por sua vez, apenas mostra os PoPs que sofreram queda de enlace por 
rompimento de fibra ótica. 
 
 

   
(a)                                                                            (b) 

Figura 8: Histórico de horas indisponíveis para alguns PoPs do backbone 

 
A tabela 2 mostra os PoPs que não obtiveram um índice de disponibilidade de 100%. Os que ficaram 
abaixo da meta de 99,7% estão destacados em vermelho. O PoP-BA também apresentou problema 
elétrico pelo segundo mês consecutivo. O PoP-AC está no terceiro mês consecutivo com problema 
elétrico. Uma observação é que as falhas elétricas do PoP-AC, por menor que sejam, têm a duração 
total muito superior à da operadora, conforme pode ser visto na figura 9. O PoP-MT também apresentou 
o mesmo tipo de problema.  
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Observa-se, novamente, uma falha em roteador, mesmo modelo do ocorrido no mês passado, Juniper 
M7i, desta vez ocorrida no PoP-RN. A causa do problema foi estouro de memória. O problema foi 
contornado após inserção de memória flash, embora não se saiba bem a sua causa. No PoP-TO 
aconteceu um problema confuso onde a RNP assumiu a culpa da abertura de chamado indevido e 
conseqüente interrupção do circuito para teste que gerou a indisponibilidade do PoP. 
 
 
 
PoP

operadora elétrica staff-ceo roteador Total Total percentual

PoP-AP 0:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:15 99,99%

PoP-MG 0:04:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:25 99,99%

PoP-RO 0:08:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:45 99,98%

PoP-PI 0:18:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:55 99,96%

PoP-SE 0:23:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:23:32 99,95%

PoP-MT 0:00:00 0:34:09 0:00:00 0:00:00 0:34:09 99,92%

PoP-AM 0:40:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:40:49 99,91%

PoP-AL 0:51:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:51:23 99,88%

PoP-AC 0:08:47 0:42:47 0:00:00 0:00:00 0:51:34 99,88%

PoP-BA 0:00:00 1:34:47 0:00:00 0:00:00 1:34:47 99,79%

PoP-RN 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:19:28 2:19:28 99,69%

PoP-ES 3:08:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:08:22 99,58%

PoP-RR 3:33:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:33:05 99,52%

PoP-TO 0:08:45 0:00:00 3:26:42 0:00:00 3:35:27 99,52%

PoP-SC 4:44:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4:44:13 99,36%

PoP-GO 5:19:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:19:10 99,29%

Horas indisponíveis - tipo de falha

 
Tabela 2: Quadro contendo os PoPs que apresentaram falhas em maio de 2008 

 
 
 
 

0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

4:48:00

6:00:00

7:12:00

8:24:00

9:36:00

mar/08 abr/08 mai/08

elétrica

operadora

 
Figura 9: Proporção do tempo de falha no PoP-AC entre operadora e elétrica 

 
 

3.4. Série histórica dos indicadores em 2008 

 
 

jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 Média

Indicador 5 113,27 91,57 82,47 97,67 116,67 100,33

Indicador 6 99,835 99,897 99,659 99,832 99,878 99,8202  
 
 
 
 
 
 

Anexo A. Saída das ferramentas 
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A.1 - Indicador 5 
 

 

=================================================================== 

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2008/05/01 a 2008/05/31 

=================================================================== 

 

------------------------------------------------------------------- 

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 98.13% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             72.93ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       4.58% 

Desvio padrão da latência:                                  41.54ms 

------------------------------------------------------------------- 

 

=================================================================== 

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/72.93)= 75.42 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-1.87)*10 = 41.25 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 116.67 pontos 

=================================================================== 

 

 
A.2 - Indicador 6 
 

 

=================================================================== 

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Thu May  1 00:00:00 2008 - Sat May 31 23:59:59 2008 

=================================================================== 

PoPs Classe 3 - Fator de ponderacao "3" 

 

Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 

GBLX-ETH                0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-BA          1       01:34:47        99.788          299.363 

PoP-DF          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-MG          1       00:04:25        99.990          299.970 

PoP-PE          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-PR          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-RJ          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-RS          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-SC          1       04:44:13        99.363          298.090 

PoP-SP          0       00:00:00        100.000         300.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 3: 99.914 

 

=================================================================== 

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 

PoP-AM          9       00:40:49        99.909          199.817 

PoP-CE          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-ES          2       03:08:22        99.578          199.156 

PoP-GO          1       05:19:10        99.285          198.570 

PoP-MA          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-MS          0       00:00:00        100.000         200.000 
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PoP-MT          1       00:34:09        99.923          199.847 

PoP-PA          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PB          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PI          1       00:18:55        99.958          199.915 

PoP-RN          4       02:19:28        99.688          199.375 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.849 

 

=================================================================== 

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 

PoP-AC          3       00:51:34        99.884          99.884 

PoP-AL          4       00:51:23        99.885          99.885 

PoP-AP          1       00:04:15        99.990          99.990 

PoP-RO          1       00:08:45        99.980          99.980 

PoP-RR          4       03:33:05        99.523          99.523 

PoP-SE          2       00:23:32        99.947          99.947 

PoP-TO          6       03:35:27        99.517          99.517 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.818 

 

=================================================================== 

Disponibilidade Media do Backbone: 99.865 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.878 

=================================================================== 


